reinhard oil
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specialisten

Prisblad 41
2014-01-01-D
Smørefedter, standard

Kvalitets beskrivelse Franko ved 120 kg excl . smøreolieafgift 3,02/kg
Husk du kan udskrive nyeste på www.reinhardoil.dk
Sunoco MD Grease / Lithium EP 2 Universalfedt SKF godkendt
Lithiumfedt tilsat højtryksaddtiver. Konsistens NLGI 2 og et dråbepunkt på
188°C Maksimal driftstemperatur 120°C kontinuerligt. Højtryksfedt til kugle- og
rullelejer.
MD grease/Lithium EP 2 er et universalfedt til gængse smøre formål. Til
vedvarende høje eller lave temperaturer, våde omgivelser og/eller forlængede
smøreintervaller anbefaler vi vore special fedter, som vil løse opgaverne
professionelt og på en billigere måde total økonomisk set i form af færre leje
havarier og produktions stop m.m.
Sunoco MD Grease EP Rød 2.“Silikone patron”
Nyhed Rød Højtryks Universalfedt i”Silicone” patron med spids Hvor påføring
er nemmere
med denne spids. Rød højttryks EP universalfedt til hutiggående kugle lejer og
rullelejer. Kan anvendes til drivknuder og chassis smøring hvor der
ikke tryksmøres i fyldenipler/tryknipler.

24 Patroner med
spids i karton:
1 x 24 P
45.00.
31.00
2 x 24 P
5 x 24 P
25.00

Sunoco MD Grease Moly 1 Molyfedt NLGI 2
Samme basisfedt som MD grease EP , men tilsat faststofsmøremidlet
Molybdændisulfid, MoS-2 for at opnå bedre tryk- og chokegenskaber.Kan give
forlængede smøreintervaller. Anvendes hvor man ikke kan smøre regelmæssigt,
hvor man ønsker extra sikkerhed for god smøring/ hvor maskinfabrikanten
forskriver det. Jvf. vort øvrige sortiment i langtids- og sikkerhedsmøremidler.
Fx MolyDane Black Moly D 180 og Sunaplex 781 og 992 EP.

18 kg
49.00
6 x 18 kg 44.00
1 x 50 kg 42.00
4 x 50 kg tilbud
Fedtpatron 24x400
1x24
30.00
2 x 24
28.00
5 x 24
23.00

Sunoco Gearol B-2 Til åbne gear, wires og lign. Spray produkt Stærkt
klæbende Specialfedt på spraydåse. Præcis og handy påføring uden spild og
beskidte fingre. Spraydåse med 12 dåser per karton. Til åbne gear kæder, tand kranse, entreprenør udstyr, betonblandere ,betonkanoner, samt wire smøring på
havnekraner. Meget velegnet til motorcykle kæder. Smidig og stærkt klæbende.

1 x 12 ds
2 x 12 ds
5 x 12 ds

88.00
73.00
58.00

1 x 18 Kg
1 x 50 Kg

39.00
35.00

Sunoco Gun Grease EP 00 Flydefedt ( Fliessfett)
Centralsmøring calciumfedt med anvendelses område ÷25 °C til
+ 65°C Til bl.a. Bielomatik central smøring
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Dagspris DKK per
patron/kg/dåse
Fedtpatron 400 gr.
Karton a 12 Patron
1 kart
25.00
2 kart
22.00
5 kart
17.00
1 x 18 Kg 35.00
1 x 50 Kg 29.00
2 x 50 Kg 28,50

Jet-Lube SS-30 Kobberpasta/ Guldsalve/Bremsepasta//kobberfedt BLYFRI Nyhed 1x12x 0,5
5x12x 0,5
Nu i penseldåse a 0,5 Kg Auto: anv. hvor kalibre/sadler på Bremse systemer
6 dåser
ønskes behandlet , vedligeholdelse af håndbremsekabel, udv. side af bremse
tromler samt udstødning og manifold. Industri , kraftværker , havnedrift &
2 dåser
10 spray
søfart: til montage af bolte og metaldele der kan ruste og brænde fast. Vi har
også metalfrie anti seize mod galvanisk korrosion. Se ProPlex 781 & Jet Lube
2 spray
White Knight & vore offshore produkter Zinkfedter såvel som metalfri. Se side
43. Nogle mener at S-736 silicone compound er bedre til bremser

190.00
162,00
185.00
215.00
67.00
110.00

Søger du andre end overfor anført standard typer se nedenfor: se side
Søger du langtidsfedter af speciel høj kvalitet Lithium- eller Aluminium komplex fedt
USDA H1 Food grade fedter USDA H1 FDA og Veterinær godkendte til
Fødevareindustrien Anderol FoodGrade FG fedter & Bionebrydelige fedter Ester og
Jet Lube offshore pipe dopes og metalholdige fedter samt metalfri dopes
Nyco Fly fedter, syntetiske og Militære fedter med NATO Nr. og MIL-Spec
MolyDane Fedter, Pastaer, tør smøremidler ( Grafit, PTFE og MoS-2) og suspensioner
Silicone fedtpasta S-736, Heat sink compounds og fedter

mail@reinhardoil.dk

www.reinhardoil.dk

side
side

42
55

side
side
side
side

43
44
45
46

